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W swojej najnowszej książce Niesamowita Slowiańszczyzna Maria Janion pokazuje wyparte ze zbiorowej 
pamięci pogańska-słowiańskie korzenie . które w niemałej mierze wpłynęły na polską mentalność i kulturę. 
Część sprzeczności i napięć od wieków targających narodową wyobrażnią próbuje ona wyjaśnić właśnie 
brutalnym wymazaniem z umysłowych rejestrów owych słowiańskich pierwocin. „Niesamowita słowiańszczyzna 
- obca i bliska zarazem - jest znakiem rozdarcia. stłumioną nieświadomością . stroną macierzystą. rodzimą. 
nie-łacińską ". W dzisiejszej Polsce, gdzie narracją wciąż dominującą i wciąż domagającą się większej 
dominacji jest opowieść o niepodważalnie chrześcijańskich korzeniach narodu i ich jednoczącej sile, 
propozycja Janion brzmi zuchwale i nad wyraz ciekawie. O tym , że kiedyś mieliśmy do dyspozycji jeszcze 
inne. poza katolicko-narodową. narracje tożsamościowe najlepiej świadczy badana od lat przez autorkę 
Niesamowitej Stowiańszczyzny literatura romantyczna. 

Do Starej baśni Kraszewskiego czy Dziadów Mickiewicza możemy dodać jeszcze jedną ważną ilustrację 
„słowiańskiej traumy" - Lillę Wenedę Słowackiego Dramat rozgrywa się w epoce mitycznych początków. 
gdzie późniejsza Polska to scena bojów i dramatów rozpisanych na dwie społeczności : Lechitów i Wenedów. 
Nie są to bynajmniej chrześcijańscy monarchowie , lecz bezwzględni i okrutni władcy plemienni. którzy 
dla osiągnięcia zwycięstwa nie cofną się przed niczym . Spór Wenedów i Lechitów pokazuje jednak coś 
znacznie więcej niż tylko spełniony obraz mitu. To raczej gabinet anatomiczny polskich zbiorowych fantazji 
oraz pole manewrowe, na którym zderzają się ze sobą najbardziej rozbuchane narodowe fantazmaty. Lillę 
Wenedę trzeba więc czytać nie tylko jako dokument romantycznej fascynacji „ alternatywną narracją " 

przeciwstawioną rzymsko-katolickiej dominacji , ale przede wszystkim jako drapieżny i wciąż aktualny 
portret polskiej umysłowości. 

Raduj si' swym narodem Jak samym ab•! 
Właśnie w ten sposób dramat Słowackiego postanowili czytać Wiktor Rubin i Bartosz Frąckowiak . podejmując 

się scenicznej realizacji Lilli Wenedy Ich zdecydowanym priorytetem jest diagnozowanie wciąż aktualnych 
i rządzących nami polskich nerwic i paranoi. Interesuje ich wszystko, co w dramacie Słowackiego 
niepokorne. przewrotne. ironiczne. Słowacki to dla nich nie tyle romantyczny wieszcz. ile przede wszystkim 
wielki mistrz uników. iluzjonista wciąż bawiący się formą i konwencjami . aby jednocześnie wciąż różne 
formy i konwencje dekonstruować . prześmiewać . obnażać w ich banalności. 

Lechici i Wenedowie to według twórców spektaklu przedstawiciele dwóch wizji społeczeństwa . Pierwsi 
„ reprezentują nowoczesne. indywidualistyczne i ahistoryczne społeczeństwo ", drudzy natomiast to 
„ tradycjonaliści i konserwatyści . żyjący zgodnie z ideologią konsolidującą ich wspólnotę" . Lechici kierują 



się maksymą wyrażoną przez Gwinonę - kobietę nowoczesną, dominującą nad swym mężem Lechem: 
„mamy dzieci , które pójdą z torbami, jeśli ich w życiu nie ustawimy". Wenedowie - wciąż utrzymują 

najbardziej tradycyjne rytuały i konwencje, wierząc , że narodowy duch wciąż czuwa nad ich powodzeniem. 
O ile dla Lechitów kluczowe jest indywidualne i egoistyczne zadowolenie , o tyle symboliczny świat 
Wenedów domyka obiekt pożądania - harfa, w której zamieszkuje duch wspólnoty i która w rękach Derwida 
objawia swą magiczną moc. 

Akcja przedstawienia rozgrywa się w luksusowym uzdrowisku, którego wygląd jest idealnym odwzorowaniem 
obrazków ze znanych katalogów turystycznych . Jezioro Gopło , nad którym w dramacie Słowackiego 
wykluwał się z pogańskiej dzikości polski idiom, zostało zastąpione basenem, bagniska zaś miejscem do 
kąpieli błotnych. Archaiczne wyobrażenia o idealnej wspólnocie zostają więc zderzone ze swoim 
współczesnym odpowiednikiem - mieszczańskim marzeniem o zasłużonym wypoczynku w ciepłych 
krajach , który zrównoważy trud pracy i odpłaci codzienne niewygody życia. Korzenie polskiej zbiorowej 
wyobraźni współistnieją na scenie z kapitalistycznym fantazmatem spełnienia , który określa naszą dzisiejszą 
mentalność tak głęboko , że nawet niechętni mu tradycjonaliści i wędrowni kaznodzieje muszą niejako 
działać na jego terenie , przerobić lekcję nowoczesnego marketingu i stanąć ze swoim produktem do 
konkursu na najbardziej pożądaną markę. Kapitalistyczne współzawodnictwo jednoczy różne style życia: 
Gwalberta sprzedającego świętość, Wenedów sprzedających narodowego ducha. wreszcie Lechitów, którzy 
zaakceptowali rynkowy charakter życia i sprzedają w zasadzie , co się da. 

Scenografia nie tylko dodaje nowe wyobrażenia do starych, jest nie tylko kontrapunktem dla zachowanego 
romantycznego brzmienia dialogów, ale stanowi także miniaturę naszego świata, który stał się nieodróżnialny 
od rozprowadzanych w nim kolorowych katalogów. Dlatego ściany ograniczające scenę pokrywa fototapeta 
i mitująca błękitne niebo. Świat bohaterów spektaklu, podobnie jak nasz współczesny , stał się jedną wielką 
symulacją. 

Puza z~iurnw• fantazje 
Scenografia to jednak nie wszystko. Poważniejszym jeszcze gestem mającym pokazać współczesny sens 
sztuki Słowackiego jest sceniczna formuła , która rządzi przedstawieniem Lilli Wenedy. Formuła ta to fa
bularna gra RPG. Akcja dramatu nie została po prostu, w skali 1 :1, przeniesiona na scenę, ale stała się 
tematem spektaklu, który pokazuje grupę ludzi grających w grę pod tytułem Lilla Weneda. Mistrzem gry 
- definiującym sytuacje, określającym kontekst wydarzeń , narzucającym tożsamoś ci innym uczestnikom 
- jest Roza Weneda. Inni bohaterowie Słowackiego są przywdzianymi na potrzeby gry maskami , wirtualnymi 
postaciami , które pozwalają wej ś ć w świat iluzji. Harfa - umieszczony w centrum wydarzeń spektaklu 

magiczny przedmiot - znika. Wspomina się o nim w dialogach , ale fizycznie jest nieobecny. Gra toczy 
się więc wokół przedmiotu całkowicie wyobrażonego. Nieobecność nie wyklucza jednak jego mocy 

Schemat gry RGP okazuje się bardzo pojemną formulą teatralną i ujawnia wiele nieoczywistych znaczeń 
dramatu . Narzuca się spontaniczne porównanie z freudowską logiką marzenia sennego. Gra RPG jest 
niczym sen, w którym uwolniona nieświadomość jednostki projektuje najbardziej niesłychane scenariusze 
i miesza odlegle od siebie porządki. Podobnie dzieje się w Lilii Wenedzie , gdzie każdy element ma podwójną 
tożsamość , w symbolicznym obiegu krążą obok siebie narodowe mity, chrześcijańskie symbole, spektakularna 
ofiarność Lill i Wenedy i chłodne wyrachowanie Gwinony, twarda nieugiętość Derwida i niewieści charakter 
Lecha. Scenariusz gry, w którą grają postacie na scenie przypomina wielki kocioł , do którego wrzucono 
najprzeróżniejsze wątki , informacje, zmontowane migawki z nieświadomego życia społeczeństwa , pokazując 
jednocześnie niezwykłą siłę zbiorowych iluzji. 

Dwie wersje polskości reprezentowane przez Lechitów i Wenedów są wyobrażonymi skryptami doświadczenia , 
w których jest miejsce tylko na wymyślone postacie. „Naród nie istnieje " zdaje się mówić przeczytany 
współcześnie Słowacki . Istnieją różne fikcyjne narracje na jego temat , różne fantazmatyczne porządki , 
które konstruują taki obraz społeczeństwa, w którym czujemy się dobrze. Zarówno tradycyjny katolicko 
narodowy dyskurs jak i jego kosmopolityczny rewers to opowieści, których siła polega wyłącznie na subie
ktywnym przywiązaniu ludzi do pewnego typu wyobrażeń. Zestaw klisz, który nigdy nie będzie miał znaczenia 
dla wszystkich. 

Oto właśc iwy , już nie ironiczny, ale wręcz tragiczny wymiar Lilli Wenedy . Skoro każda tożsamość jest 
fikcyjna, każde wyobrażone społeczeństwo skrywa ziejącą pod spodem dziurę - w jaki sposób należy 
odnosić się do treści tych wyobrażeń , jaką zająć w ich ramach pozycję? Groteskowa maskarada konwencji , 
klisz i póz, korowód śmieszności bohaterów ubranych w stroje zarówno słowiańskiej cepelii jak 
i ekskluzywnego butiku ostatecznie odsyła do arcytrudnego problemu, prawdziwego i nieznośnego znaku 
zapytania, przed którym stoją współcześni teoretycy społeczeństwa i przed którym chcą postawić publiczność 
twórcy Lilli Wenedy. Ten schizofreniczny charakter naszej mentalności dosłownie uosabia postać Lelum
Polelum. Występujący w dramacie Słowackiego dwaj bracia, Lelum i Polelum, stają się w przedstawieniu 
jednym bohaterem o podwójnej osobowości. Schizofrenikiem, na którym bezpośrednie piętno odciska 
strukturalny problem dotyczący wszystkich: postaci dramatu, postaci grających na scenie w grę, a pewnie 
także tych, którzy się im przyglądają . 

Paweł Mo.ścieki 
ełny tekst artykułu na stronie www.lillaweneda.teatrwybrzeze.pt 
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